
 

 عالمة الشيخلل

 محمد بن إبراهيم 
 ل الشيخآ

 ــــــــــــــــــنةــــــــــــــــــاملتوفى ســـــــ
 رحمه هللا تعالى

 

 اعتنى هبا

 حممد بن إبراهيم 

 املرصي

 أصلحه اهلل تعاىل
 

 

1389 



 

 

 
م 5201 -ـ ه 6143  

 رقم اإليداع

17934 /2015  

 

 

 

 

 القاهرة –ميدان ابن سندر  –شارع العقاد  9

 (002) 01227689896/ 01223836190جوال: 



 

 
 

 

 

 
 
 



 

 



 نصيحة عامة إلصالح القلوب وعالج أمراضها

 

5 

 
 ٻ ٻ ٻ     ٱ

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من 

، رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له

ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل 

 آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا.

 أما بعد،

فإنه ال سبيل إلصالح القلوب وتزكية النفس إال سبيل 

 األنبياء واملرسلني ذلك السبيل الذي هو سبيل أولياء اهلل

الصاحلني من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان من سائر 

 املؤمنني. 
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ذلك السبيل الذي يبدأ السالك فيه بتحقيق التوحيد وجتريده  

 يف ربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته سبحانه تعاىل. هلل 

واالقتداء به يف  ثّم جتريد املتابعة لرسول اهلل 

 ة وكبرية.طريقته ومنهاجه وسنته يف كل صغري

 : أشياء مخسة من يسَلم حتى سالمة القلب له تتمّ  وال

 التوحيد. يناقض رشك -1

  السنّة. ختالف بدعة -2

  األمر. ختالف شهوة -3

  الذكر. تناقض غفلة -4
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 .(1)هلل تعاىل واإلخالص دالتجرّ  يناقض هوى -5 

 نسأل اهلل تعاىل أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعاملنا.

 ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ

 [.147]آل عمران:  ژ ېئ   ېئ

 كتبه

 محمد بن إبراهيم

 بالقـاهرة

 

 

 

 

                                                           

 (.178لإلمام ابن القيم )ص/ «الداء والدواء»انظر:  (1)
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 *ٻ ٻ ٻ     ٱ

 من النصيحة هذه تبلغه من إىل إبراهيم بن حممد من

 بام التمسك ومزيد الدين يف الفقه موإياه اهلل رزقني ،املسلمني

 الصدر آثار باقتفاء وعليهم علّ  ومنّ  املرسلني، سيد به بعث

 .آمني املصلحني، الصاحلني سلفنا من ولاأل

 ...وبعد. وبركاته اهلل ورمحة عليكم سالم

 يف وأيامه اهلل بآيات التذكري الدين فرائض أعظم من فإن 

 ذلك يف ملا نقمه، أسباب من والتحذير بنعمه، والتحدث خلقه،

                                                           

فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم »هذه الرسالة موجودة يف * 

يف آل الشيخ مفتي اململكة ورئيس القضاة والشؤون بن عبد اللط

نصيحة »( حتت عنوان 187: 13/184) «-طّيب اهلل ثراه  -اإلسالمية 

 .«عامة
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 العقوبات حلول من والسالمة الكثري، اخلري حصول أسباب من 

]سورة   ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ: تعاىل قال والتغيري.

 ۅ ۅ ۋ ۋ ژ: تعاىل وقال .[55/آية: الذارايات 

 ڻ    ڻ ڻ ژ: تعاىل وقال .[45/آية: ق  ]سورة  ژۉ

 ۇ ژ: تعاىل وقال .[11/آية: الضحى ]سورة   ژڻ

 .[5/آية: إبراهيم ]سورة   ژ ۆ ۆ

 ورسوله عبده بعثه عباده عىل هبا اهلل أنعم نعمة وأعظم 

 النافع العلم ومها احلق، ودين هلدىبا  حممداً 

  الصالح. والعمل

 وترك له رشيك ال وحده اهلل عبادة وأساسه ذلك وأصل 
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  .(1)سواه ما عبادة 

 ظالمها، بعد له استجابوا من قلوب ببعثته فأرشقت 

 الضعف، بعد القوة من بذلك ونالوا قسوهتا، بعد وخشعت

 وقلوب البالد به حوافت ما اجلهل، بعد والعلم الذل، بعد والعز

 فالالس   إىل الكفر كلمة وصارت اهلل، كلمة بذلك وعلت العباد،

 فلله واإلرشاك، اجلاهلية سلطان لزإ وع   ل،اَل ذ  واإلإ  لَش والفَ 

 .ذلك عىل احلمد

 لبني عداوته لشدة - منه اهلل أعاذنا - إبليس أن إال 

 يف جده ومزيد والطغيان، بالكفر تغلغله وعظيم اإلنسان،

                                                           

وجتريد  -بأقسامه الثالثة  -فأصل صالح القلوب هو حتقيق التوحيد  (1)

، خالفًا ملن جهل ذلك أو نقضه، ثم املتابعة لرسول اهلل 

صلح إال إذا كان منبنيًا عىل هذه األصول رصف مهته إلصالح ما ال ي

 العظيمة.
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 من صدر ما منه صدر قد كان وإن الرمحن، طاعة عن الصدف 

 احلق من والتنفري النور، هذا إطفاء يف اجلد يدع مل اليأس

 البدع إىل والدعوة والفجور، واإلحلاد الكفر أنواع يف والرتغيب

 والشهوات، الشبه وبّث  والرشور، املعايص إىل األز   من واإلكثار

 شياطني من استجابوا ومن بهحز أيدي عىل املغريات، وألوان

 ورضوب انةالفت   وزخارفها الدنيا بزينة اخلدع أنواع ومن اإلنس،

 من الصالة، وعن اهلل ذكر عن الصد أسباب وشتى الشهوات،

 القلوب عىل ثقل حتى املسكرات، وصنوف املالهي أجناس

 بزواجره االهتامم وعدم بوعيده، التهاون وحصل القرآن سامع

 قد فإنه املفضلة، القرون أيام ترصمت ما بعد سيام الو وهتديده،

  مزيد. يف يزل ومل مرصاعيه، عىل الرش باب وانفتح اخلطب، اشتد

 ربنا كان وإن  النور هذا أصل ببقاء منّ  قد، 

 الرسل ورثة الصدق علامء أيدي عىل أجراه بام ،احلق هذا وتأييد
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  .(1)عباده عىل اهلل حجج وإقامة الدين هذا جتديد من 

 إبليس مساعي تأثري من وصفته ما عىل فاألمر ذلك ومع 

 غاية يف الدين وصار الكربة، اشتدت حتى األكثر عىل وجنوده

 األكثر عند فيها صار التي هذه أزماننا سيام وال ،(2)الغربةمن 

                                                           

يف احلديث املتواتر عنه  يقول الرسول  (1)

 :« ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم

ها اإلمام «من خذهلم حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك ، وهذه الطائفة كام فَّس 

وأمحد بن سنان والبخاري: أمحد وابن املبارك وابن املديني ويزيد بن هارون 

هم أهل احلديث؛ واملراد كل من اعتقد عقيدة أهل احلديث والسنة، فإن 

زاد عىل ذلك االشتغال بعلم احلديث رواية ودراية فهو نور عىل نور. وانظر 

 [.46: 39] «رشف أصحاب احلديث»

بدأ اإلسالم غريبًا »فيام رواه مسلم وغريه:  قال  (2)

، وهم أيضًا أهل احلديث. وانظر «بدأ فطوبى للغرباءوسيعود غريبًا كام 
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  .سنةً  والبدعة ،بدعةً  والسنة معروفًا، واملنكر منكرًا، املعروف 

   طوفان وطفى الكبري، عليه وهرم الصغري، ذلك عىل ّب  ر 

 وفشا اجلادة، وضوَح  والشهوات الشبهات غبار   وأخفى املادة،

 حرص   حتى بأهل، هلا ليس من الدينية األمور يف وتكلم اجلهل،

 احلث بمزيد وينرشونه يكتبونه فيام جهلتهم من حرص   من

 سإ ن  ي  وَ  اإلسالم، هيدم ما أعظم من هو ما عىل والتحريض

 أنواع من غاية يف متت مل إن القلوب وأصبحت العظام، أصوله

 الشبهة، ومرض ،الشهوة ومرض ،اجلهل مرض ،األمراض

 .راجعون إليه وإنا هلل فإنا والظلمة، القسوة عليها استولت حتى

 األدوية عن اإلعراض مع أصعبها ما أمراض من هلا فيا 

 عوجلت ىمت أهار  ب   أرسع وما أخفها وما أسهلها وما املحمدية،

                                                                                                       

للحافظ  (19: 8)ص/ «يف وصف حال أهل الغربة كشف الكربة»رسالة 

 ابن رجب.
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  . األكرب القلوب طبيب به بعث الذي بالدواء 

 النبي سمى وقد  عنه ينشأ ملا مرضاً  (1)اجلهل 

 بعث وفيام - مرض أّي  - املرض هو الذي (2)القلوب عمى من

 دواء أنجع األمراض هلذه والسنة الكتاب من  به

 ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: تعاىل قال شفاء، وأنفع

/آية: يونس سورة ]  ژ ک ک ڑ  ڑ ژ   ژ ڈ

                                                           

الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة »يف  -تعاىل   -قال ابن القيم  (1)

 :«الناجية

 واجلهللل داء قاتللل وشللفا ه

 علم من القلرآن أو ملن سلنة
 

 كيب متفقانإ أمران يف الرت 

 وطبيب ذاك العامل الرباين
 

 

 :-تعاىل   -قال الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي  (2)

 فاجلهل أصل ضالل اخللق قاطبلة

 والعلم أصل هداهم مع سعادهتم
 

 وأصل شقوهتم طرًا وظلمهمإ  

 فال خييب وال يشقى ذوو احلكمإ 
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 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ: تعاىل وقال .[57 

 .[82/آية: اإلرساء ]سورة  ژ ۓ  ۓ ے ے ھ

  َوسنة اهلل كتاب بأدوية األمراض هذه نداوي إخواين م  ل  هَ ف 

 ووعدمها ونواهيهام أوامرمها بتدبر  رسوله

 هلل وقيامنا بعض، مع بعضنا ومذاكرة وزواجرمها، ووعيدمها

 ونتناهى باملعروف ونتآمر ونتناصح ونتفكر لنتذكر وفرادى مثنى

 ونعادي اهلل يف ونوايل اهلل، يف ونبغض اهلل يف ونحب املنكر، عن

 تلك أدوية عن ونبحث والتقوى، الرب عىل ونتعاون اهلل، يف

 القلوب حتصل عندما يشء أسهل من حتصيلها التي األمراض

 التامس يف اهلل عىل واإلقبال الدواء، هذا طلب يف الصدق عىل

 ېې ې ۉ ۉ ژ: تعاىل قال األدواء، تلك من السالمة

 .[46/آية: سبأ ]سورة  ژ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې
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   َونشخص قلوبنا أمراض سائر نشخص إخواين م  ل  ه 

 األمراض تلك من معاجلتها عىل نفوسنا ونجاهد أدويتها،

 من وأخاه نفسه منا كل وحيذر ،بعضاً  بعضنا وحيض املهلكة،

 اإلقامة ومن واألخروي، الدنيوي عقابه وشديد اهلل أخذ وبيل

 الوحي وحتكيم التوحيد، من به اهلل من   ما تغيري أسباب عىل

 ھ  ھ ژ واهلدوء، والصحة واألمن والتأييد، والعز املحمدي

 ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے

 .[11/آية: الرعد ]سورة  (1)ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ

                                                           

ن النعمة والعافية حتى ويف هذه اآلية بني  تعاىل أّنه ال يغري  ما بقوم م (1)

يغريوا ما بأنفسهم  من الطاعة والعمل الصالح، وهذا التغيري يصدق بأن 

يكون من البعض فام البال إذا كان من الكّل إال من رحم اهلل، وما أعظم 

، 3/72) «أضواء البيان»البلّية إذا كان تغيريًا يف أصول العقيدة. وانظر: 

 تعاىل. د األمني الشنقيطي حمم الشيخ ( للعاّلمة2/310(، )73
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  أن إرسائيل بني أنبياء من نبي إىل أوحى اهلل أن»: األثر ويف 

 عىل يكونون بيت أهل وال قرية أهل من ليس إنه لقومك قل

 ما عنهم اهلل حول إال اهلل معصية إىل منها فيتحولون اهلل طاعة

 .(1)«يكرهون ما إىل حيبون

 ربنا إن إخواين  بإهالكهم نوح قوم عىل يغري مل 

 بعد إال سطوته هبم وأحل عقابه هبم أوقع من وسائر بالطوفان

                                                           

هذا األثر قد دّلت عىل معناه آيات متعددة من كتاب اهلل، ولكنه أثر  (1)

 (12201) «تفسريه»يف  مقطوع ضعيف اإلسناد: فقد أخرجه ابن أّب حاتم

قال: حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا  -( 2/518كام يف تفسري ابن كثري ) -

راهيم قال فذكره، وهو حفص بن غياث عن أشعث عن جهم عن إب

مقطوع ألنه كام ترى موقوف عىل إبراهيم وهو النخعي، وضعيف لضعف 

ار، وانظر:   «التهذيب»(، و524) «التقريب»أشعث وهو ابن سو 

 «ظالل اجلنة...»( كالمها للحافظ ابن حجر، و224، 1/223)

 .(4/56) «الدّر املنثور...»، و( للعاّلمة األلباين558، 419)ص/
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 فاستوجبوا طاعته عن وفسقهم رسله بمعصيتهم ،واري  غَ  أن 

 ىئ ېئ    ېئ ېئ ۈئ  (1)ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ ؛التدمري

 خب حب يئجب ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 .[17، 16/آية: اإلرساء ]سورة  ژ حت جت يب ىب مب

  َبعضنا وتنشيط بعض بيد بعضنا إلمساك إخواين م  ل  ه 

 عدونا انتهز طاملا التي الرقدة هذه من نتباهواال اليقظة إىل لبعض

 .الفرصة فيها

  َيسخطه مما ناعوورج ربنا إىل النصوح للتوبة إخواين م  ل  ه 

                                                           

مر الذي يف هذه اآلية الكريمة أمر كوين وليس أمرًا رشعيًا عىل األ (1)

وبنّي  األرجح يف تفسري هذه اآلية الكريمة وقد نرصه ابن القيم 

شفاء العليل يف مسائل القضاء »رجحانه من سبعة أوجه، وانظر كتابه 

 «تفسري ابن كثري»(، وانظر: 602، 601)ص/ «والقدر واحلكمة والتعليل

 .للعاّلمة السعدي  «تيسري الكريم الرمحن»(، و3/33)
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 بإخالص بعض مع لبعضنا ومعاملة ،وفعاًل  قواًل  يرضيه ما إىل 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ: تعاىل قال وصدق،

 ٻ ٻ ٱ ژ ،[119/آية: التوبة ]سورة  (1)ژ ڃ

                                                           

فيام كتبه  -حفظه اهلل  -قال العالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخل  (1)

ل ق »(: 1)ص/ «أمهية الصدق ورضورته لقيام الدنيا والدين»بعنوان  إن خ 

الصدق من أعظم مقومات الدين والدنيا، فال تصلح دنيا وال يقوم دين 

والصدق والتصديق هو الرباط الوثيق بني الرسل  عىل الكذب واخليانة،

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژومن آمن هبم، قال تعاىل: 

]سورة  ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ٻ ٻ ٻ ژ، وقال يف الكذب والتكذيب: [34، 33الزمر/آية: 

 ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ

 .«[32]سورة الزمر/آية: 

 فوائد ومعاٍن عظيمة.ففيه  -حفظه اهلل  -وانظر بقية مقاله 

 وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا ورسولنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

التحريم ]سورة  ژ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ    ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[8/آية: 

 .أمجعني وصحبه آله]عىل[ و حممد نبينا عىل اهلل وصىل

 

 

 

 




